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آﺛﺎر اﻋﺗﻘﺎد ﺑﮫ دﯾن :
اﻋﺗﻘﺎد ﺑﮫ دﯾن ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ ﻣﺣﺗوا ﻣﯾدھد .دﯾن رﻓﻊ ﺗﺣﯾر ﻣﯽ ﮐﻧد.اﻧﺳﺎن ذاﺗﺎ ﺗﺷﻧﮫ ی ﮐﻣﺎل اﺳت و ﺗﻧﮭﺎ دﯾن
اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ ﮐﻣﺎل واﻗﻌﯽ ھداﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد.
اﮔر ﺑﮫ دﻧﺑﺎل آراﻣش رواﻧﯽ ھﺳﻧﯾم ﺗﻧﮭﺎ در ﭘﻧﺎه دﯾن ﺑﮫ اﯾن آراﻣش ﺧواھﯾم رﺳﯾد.
ھﻣﭼﻧﯾن اﯾﻣﺎن ﺑﮫ ﻣﻌﺎد ﺗﮑﯾﮫ ﮔﺎه ﺑزرﮔﯽ ﺑرای اﻧﺳﺎن و ﻣﺎﯾﮫ ی اﺳﺗﻘﺎﻣت و ﭘﺎﯾﻣردی اوﺳت.

ﺣﺿرت ﻋﻠﯽ )ع( در اﯾن ﺑﺎره ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾﻧد  :دﯾن را ﭘﻧﺎھﮕﺎه ﺧودت ﻗرار ده.
ﭼرا ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺑﮫ
ﻧﺗﺎﯾﺞ دﯾﻧداری ﻧرﺳﯾده اﻧد ؟
دﻟﯾل روﺷن اﺳت ﭼرا ﮐﮫ دﯾن و اﯾﻣﺎن اﻏﻠب ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن از ﻣرﺣﻠﮫ ی اول-اﯾﻣﺎن زﺑﺎﻧﯽ -ﺗﺟﺎوز ﻧﮑرده
اﺳت و در ﻧﺗﯾﺟﮫ اﯾﻣﺎن زﺑﺎﻧﯽ ﺑدون ﻋﻣل ﻓﺎﯾده ای ﻧدارد.
ﻓواﯾد آﺛﺎر ھﻧﮕﺎﻣﯽ ظﺎھر ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﯾﻣﺎن ﺑﮫ ﻗﻠب رﺳﯾده و از ﻗﻠب ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ی ﻋﻣل در ﺟوارح و
اﻋﺿﺎ ظﺎھر ﺷود.

ﺗﻌرﯾف ﮐﺎﻣل ﻓطرت :
ﻓطرت در ﻟﻐت ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺳرﺷت ﯾﺎ طﺑﯾﻌت ودر اﺻطﻼح ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﻏرﯾزه ی ﻣﻌﻧوی اﺳت.
اﻧﺳﺎن دارای دو ﻧوع ﻏرﯾزه اﺳت :
ﻏرﯾزه ی ﻣﺎدی ﮐﮫ ﺑرای ﺗﺎﻣﯾن اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣﺎدی در درون اﻧﺳﺎن ﻧﮭﻔﺗﮫ اﺳت ﻣﺎﻧﻧد :رﻓﻊ
ﺗﺷﻧﮕﯽ-ﮔرﺳﻧﮑﯽ-ﺗرس و ...
-2ﻏراﯾز ﻣﻌﻧوی ﻣﺎﻧﻧد ﮐﻣﺎل طﻠﺑﯽ-ﻧوع دوﺳﺗﯽ-اﯾﺛﺎر-وﺟدان اﺧﻼﻗﯽ و  ...ﮐﮫ اﯾن ﻏراﯾز در اﻧﺳﺎن
ﺑرای ﻋﺑور از ﻣرز ﺣﯾواﻧﯾت و رﺳﯾدن ﺑﮫ ﮐﻣﺎل واﻗﻌﯽ ﻧﮭﺎده ﺷده اﺳت.
ﺑﮫ طور ﮐل ﻏرﯾزه ی ﻣﻌﻧوی ﯾﺎ ﻓطرت ﯾﻌﻧﯽ آﻧﭼﮫ را اﻧﺳﺎن ﺧود ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻓراﮔﯾری آن ﻧدارد.
ﻓطرت ﯾﮏ ﻣﻧﺑﻊ ﺷﻧﺎﺧت اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗﻠب ﻧﯾز ﺗﻌﺑﯾر ﻣﯽ ﺷود و ﺑﺎ ﻋﻘل ﮐﮫ ﻣرﮐز ﺗﻔﮑر اﺳت ﺗﻔﺎوت
روﺷﻧﯽ دارد و ھﻣﮫ ی اﯾن ھﺎ ﺷﺎﺧﮫ ھﺎی ﯾﮏ درﺧت و ﺛﻣره ی ﺷﺟره ی ﻣﺑﺎرﮐﮫ ی روح اﺳت.

ﻓطرت ﻣذھﺑﯽ در ﮐﻠﻣﺎت داﻧﺷﻣﻧدان :
اﻧﯾﺷﺗﯾن  :ﯾﮏ ﻋﻘﯾده و ﻣذھب ﺑدون اﺳﺗﺛﻧﺎ در ھﻣﮫ وﺟود دارد  ...ﻣن آن را اﺣﺳﺎس ﻣذھﺑﯽ آﻓرﯾﻧش ﻧﺎم
ﻣﯽ ﮔذارم.
ﭘﺎﺳﮑﺎل ﻣﯽ ﮔوﯾد  :دل دﻻﯾﻠﯽ دارد ﮐﮫ ﻋﻘل را ﺑﮫ آن دﺳﺗرﺳﯽ ﻧﯾﺳت .
ﻣﺎﮐس ﻣوﻟر ﻣﯽ ﮔوﯾد  :اﺳﻼف ﻣﺎ از آن ﻣوﻗﻊ ﺑﮫ درﮔﺎه ﺧدا ﺳر ﻓرود آوردﻧد ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﺑرای ﺧدا ﻧﺎم ھم
ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ ﺑودﻧد ﺑﮕذارﻧد .
اﮔر ﻣﺎ ﺑﭼﮫ ای را از وﺣﺷﯽ ﺗرﯾن ﻗوم دﻧﯾﺎ ﺑﮕﯾرﯾم و او را آزاد ﺑﮕذارﯾم و ھﯾﭻ دﯾﻧﯽ ﺑﮫ او ﺗﻠﻘﯾن ﻧﮑﻧﯾم
وﻗﺗﯽ ﺑزرگ ﺷد ﻣﺷﺎھده ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﺑدﻧﺑﺎل ﮔﻣﺷده ای ﻣﯽ ﮔردد و روی اﺻل ﻏرﯾزه و اﻧدﯾﺷﮫ ی ﻓطرﺗش
ﺑﮫ اﯾن طرف و آن طرف ﻣﯽ زﻧد ﺗﺎ در ﻣﻐز ﺧود ﭼﯾزی را ﺗﺻور ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﺎ آن را ﻋﻘﯾده ﯾﺎ دﯾن ﻣﯽ
ﻧﺎﻣﯾم ) ﺳﻘراط ﺣﮑﯾم (.

ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﺧداوﻧد در وﺟود اﻧﺳﺎن :
و از ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﺧداوﻧد اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ را از ﺧﺎک آﻓرﯾد ﺳﭘس اﻧﺳﺎن ﺷدﯾد و در روی زﻣﯾن ﭘراﮐﻧده
ﺷدﯾد.
ﺑﺎ اﯾن ﮐﮫ داﻧﺷﻣﻧدان ﺑﮫ ﻋﻠوم ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ دﺳﺗرﺳﯽ ﭘﯾدا ﮐرده اﻧد اﻣﺎ ﺧود اﻧﺳﺎن ھﻧوز ﻣوﺟودی ﻧﺎ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده اﺳت و ﺗﻣﺎم اﯾن ﻧظم در وﺟود اﻧﺳﺎن ﺑدون ﻧﺎظم ﻣﺣﺎل اﺳت.
اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد  :ﻣن در ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن وﺟودم ﻧظر ﮐردم و داﻧﺳﺗم اﯾن ﺑﻧﺎ ﺑﻧﯾﺎﻧﮕذاری دارد ﭘس
ﺑﮫ آن اﻗرار ﮐردم.

روح اﻧﺳﺎن :
ﻣﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی روﺣﯽ و ﻓﮑری ﻓراواﻧﯽ دارﯾم ﭼﮫ در ﺑﺧش ﺧود آﮔﺎه و ﭼﮫ در ﺑﺧش ﻧﺎﺧود آﮔﺎه ﻣﺎﻧﻧد :
اﻧدﯾﺷﯾدن ﺑرای راھﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻣﺟﮭوﻻت و ﺣل ﻣﺷﮑﻼت.
اﺑﺗﮑﺎر  :ﺑرای رﻓﻊ ﻧﯾﺎزھﺎی ﻣﺧﺗﻠف و ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﺣوادث ﮔوﻧﺎﮔون اﺧﺗراﻋﺎت و اﮐﺗﺷﺎﻓﺎت.
ﺗﺻﻣﯾم و اراده  :ﺑرای اﻧﺟﺎم ﮐﺎرھﺎ ﯾﺎ ﻣﺗوﻗف ﺳﺎﺧﺗن و دﮔرﮔون ﮐردن آن ھﺎ.
ﻣﺣﺑت و دوﺳﺗﯽ  :دﺷﻣﻧﯽ و ده ھﺎ ﭘدﯾده دﯾﮕر ﮐﮫ در اﻋﻣﺎل اﻧﺳﺎن اﺛرات ﻣﺛﺑت ﯾﺎ ﻣﻧﻔﯽ دارد.

ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﺧداوﻧد در آﻓﺎق
در ﻗران ﺣدود  80ﻣرﺗﺑﮫ درﺑﺎره ی آﻓرﯾﻧش زﻣﯾن ﺑﺣث ﺷده اﺳت.
از ﺣﺿرت ﻋﻠﯽ )ع( ﻧﻘل ﺷده  :ﺧداﯾﺎ ﺗو ھﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﻋظﻣﺗت در آﺳﻣﺎن و ﻗدرﺗت در زﻣﯾن و ﺷﮕﻔﺗﯽ
ھﺎی ﺧﻠﻘﺗت در درﯾﺎ ھﺎﺳت.
و از ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﺧداوﻧد ﺷب و روز و ﺧورﺷﯾد و ﻣﺎه اﺳت.
ﺧدای ﻣﺗﻌﺎل ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد  :ﺑدون ﺷﮏ در آﺳﻣﺎن ھﺎ و زﻣﯾن ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﻓراواﻧﯽ ﺑرای اھل اﯾﻣﺎن اﺳت.
ﯾﮑﯽ از آﯾﺎت و ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﻋظﯾم ﺧداوﻧد ﻣﺗﻌﺎل آﻓرﯾﻧش آﺳﻣﺎن ھﺎ اﺳت ﮐﮫ ﻗران ھم ﺑﺎ ﻋظﻣت ﺧﺎﺻﯽ
از آن ﯾﺎد ﻧﻣوده و  313ﻣرﺗﺑﮫ ﻧﺎم آﺳﻣﺎن ﺑﮫ ﻟﻔظ ﻣﻔرد و ﺟﻣﻊ در آﯾﺎت ﻗران آﻣده اﺳت.

ﺑرھﺎن ﻧظم
ﺑرھﺎن ﻧظم ﺑر دو ﭘﺎﯾﮫ ی اﺻﻠﯽ )ﺻﻐری و ﮐﺑری( و ﯾﮏ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت :
ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﺑر اﺳﺎس ﯾﮏ ﻧظم دﻗﯾﻖ و ﺣﺳﺎب ﺷده ای آﻓرﯾده ﺷده اﺳت
ھرﺟﺎ ﻧظم و ﺗدﺑﯾر ﺣﺳﺎب ﺷده ای اﺳت ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت زاﯾﯾده ی روﯾدادھﺎی ﺗﺻﺎدﻓﯽ ﺑﺎﺷد.
ﻧﺗﯾﺟﮫ :ﻧظم و ﺗدﺑﯾر ﺟﮭﺎن آﻓرﯾﻧش ﮔواه اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻧﺎظﻣﯽ ﺗواﻧﺎ و ﺳﺎزﻧده ای داﻧﺎ ﺑﺎ ﻣﺣﺎﺳﺑﺎﺗﯽ دﻗﯾﻖ
آن را طرح و ﮐﺎخ ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ را ﺑﻧﺎ ﻧﮭﺎده.

ﺑرھﺎن ﺣدوث
.1ﺟﮭﺎن ﺣﺎدث)ﻧوﭘدﯾد( اﺳت ؛ ﭼرا ﮐﮫ ﺟﮭﺎن  ،ﻣر ّﮐب از ﻣوﺟوداﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮕﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ
ﻋدم دارﻧد .ﺑﻧﺎ ﺑر اﯾن  ،ﮐ ّل ﺟﮭﺎن ﻧﯾز ﺳﺎﺑﻘﮫ ﻋدم داﺷﺗﮫ ﺣﺎدث اﺳت .2 .ھر ﺣﺎدﺛﯽ )ﭘدﯾده ای(
ﻣﺣﺗﺎج ﻣﺣدﺛﯽ)ﭘدﯾد آورﻧده ای( اﺳت .3 .ﭘس اﯾن ﺟﮭﺎن ﻣﺣدث و ﭘدﯾد آورﻧده ای دارد.
ــــ ﺑرھﺎن ﺣرﮐت
 .1ﺟﮭﺎن طﺑﯾﻌت ﺳراﺳر ﺣرﮐت اﺳت و ﺳﮑون  ،اﻣری ﻧﺳﺑﯽ اﺳت.ــ اﯾن ﻗﺿﯾّﮫ ھم در

ﻣﺣرک)ﺣرﮐت دھﻧده(
ﻓﻠﺳﻔﮫ ﺛﺎﺑت ﺷده ھم در ﻋﻠم ﻓﯾزﯾﮏ ﻧوﯾن ـــ  .2ھر ﺣرﮐﺗﯽ  ،ﻣﺣﺗﺎج
ّ
ﻣﺣرک ﻧﯾز ﯾﺎ دارای ﺣرﮐت اﺳت ﯾﺎ دارای ﺣرﮐت ﻧﯾﺳت .4 .اﮔر دارای
اﺳت .3 .ﺧود آن
ّ
ﻣﺣرک اﺳت.
ﺣرﮐت ﻧﯾﺳت ﻣطﻠوب ﻣﺎ ﺛﺎﺑت اﺳت ؛ ا ّﻣﺎ اﮔر ﺣرﮐت دارد ﺑﺎز ﺧود  ،ﻣﺣﺗﺎج
ّ
ﻣﺣرک او ﯾﺎ ﻓﺎﻗد ﺣرﮐت اﺳت ﯾﺎ واﺟد ﺣرﮐت .اﮔر ﻓﺎﻗد ﺣرﮐت اﺳت ﻣطﻠوب ﺛﺎﺑت
 .5ﺑﺎز
ّ
ﻣﺣرﮐﮭﺎ
اﺳت و ّاﻻ ﺑﺎز روﻧد ﻗﺑﻠﯽ ﺗﮑرار ﻣﯽ ﺷود .6 .و ﭼون ﺗﺳﻠﺳل ﻣﺣﺎل اﺳت ﻟذا ﺳﻠﺳﻠﮫ
ّ
ﻣﺣرک ﺑدون ﺣرﮐت ﯾﻘﯾﻧﺎ ً وﺟود دارد ﮐﮫ
ﻣﺣرﮐﯽ ﺑدون ﺣرﮐت ﺷود .7 .ﭘس
ﺑﺎﯾد ﻣﻧﺗﮭﯽ ﺑﮫ
ّ
ّ
ھﻣﺎن ﺧداﺳت.
ﺣب
ــــ ﺑرھﺎن ﻋﺷﻖ و ّ
.1اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﻋﻠم ﺣﺿوری و وﺟداﻧﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﮐﮫ در ذات ﺧود  ،ﻋﺎﺷﻖ ﮐﻣﺎل ﻣﺣض  ،ﺑﻘﺎء
اﺑدی  ،ﻗدرت ﻣطﻠﻖ  ،آﮔﺎھﯽ ﻧﺎﻣﺗﻧﺎھﯽ و رھﺎﯾﯽ از ﺗﻣﺎم ﻗﯾدھﺎ و ﻣﺣدودﯾّﺗﮭﺎ اﺳت .2 .ﻋﺎﺷﻖ و
ﻣﻌﺷوق  ،ﻣﺛل ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯾن  ،ﻋﻠم وﺟﮭل و اﻣﺛﺎل اﯾﻧﮭﺎ ﻻزم ﯾﮑدﯾﮕرﻧد ؛ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ ﺑدون دﯾﮕری
ﻣﻌﻧﯽ ﻧدارد .ﻟذا اﮔر ﮐﺳﯽ ﮔﻔت :ﻣن ﻋﺎﺷﻘم .از او ﭘرﺳﯾده ﻣﯽ ﺷود :ﻋﺎﺷﻖ ﭼﯽ ھﺳﺗﯽ؟ ﭼون
ﻋﺎﺷﻖ وﻗﺗﯽ ﻋﺎﺷﻖ اﺳت ﮐﮫ ﻣﻌﺷوﻗﯽ ﺑﺎﺷد .3 .ﭘس در دار ھﺳﺗﯽ  ،ﮐﻣﺎل ﻣﺣض  ،ﺑﻘﺎء اﺑدی
 ،ﻗدرت ﻣطﻠﻖ  ،آﮔﺎھﯽ ﻧﺎﻣﺗﻧﺎھﯽ و وﺟود رھﺎ از ﺗﻣﺎم ﻗﯾدھﺎ و ﻣﺣدودﯾّﺗﮭﺎ ﻣوﺟود اﺳت ؛ و ّاﻻ
ﻋﺷﻖ ﺑﺎﻟﻔﻌل اﻧﺳﺎن ﺑﮫ اﯾن اﻣور ،ﻣﻌﻧﺎﯾﯽ ﻧداﺷت .و ﭼﻧﯾن ﻣوﺟودی ھﻣﺎن واﺟب اﻟوﺟود اﺳت.
درک اﯾن ﺑرھﺎن ﺑرای ﺑرﺧﯽ اﻓراد آﺳﺎن ﻧﯾﺳت ؛ ﻟذا ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرای ﺑرﺧﯽ ﺷﺑﮭﺎﺗﯽ درﺑﺎره
اﯾن ﺑرھﺎن ﭘدﯾد آﯾد ؛ ﮐﮫ اﮔر ﺑﮫ ﻣﻘدّﻣﮫ ی دوم و ﻣﺛﺎﻟﮭﺎی ﺿﻣن آن ﺗو ّﺟﮫ ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،
اﯾن اﺷﮑﺎﻻت رﻓﻊ ﺧواھد ﺷد.
ــــ ﺑرھﺎن وﺟوب و اﻣﮑﺎن
ﺗﺻور ﻣوﺿوع و ﻣﺣﻣول آﻧﮭﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت
ﻣﻘدّﻣﺎت اﯾن ﺑرھﺎن در ﻋﯾن اﯾن ﮐﮫ ﺑدﯾﮭﯽ اﻧد وﻟﯽ
ّ
ﺑرای ﺑرﺧﯽ اﻓراد دﺷوار ﺑﺎﺷد.ﺑرای اﯾن ﻣﻧظور روی اﺳم ﻧوﯾﺳﻧده ﻣﻘﺎﻟﮫ ﮐﻠﯾﮏ ﺑﻔرﻣﺎﯾﯾد ــ
ﺗﻘرﯾر ﺑرھﺎن وﺟوب و اﻣﮑﺎن ﭼﻧﯾن اﺳت.
ــ ﺗﻘرﯾر ﺑرھﺎن ،ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر اﺳﺗﺣﺎﻟﮫ ﺗﺳﻠﺳل.
.1ﺷ ّﮑﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺧﺎرج از وﺟود ﻣﺎ ﻣوﺟودی ھﺳت .ﭼون اﻧﮑﺎر اﯾن اﻣر ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺳﻔﺳطﮫ
ﻣﯽ ﺷود .2 .اﯾن ﻣوﺟود  ،ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﻓرض ﻋﻘﻠﯽ از دو ﺣﺎل ﺧﺎرج ﻧﯾﺳت .ﯾﺎ واﺟب اﻟوﺟود
)ﻋﯾن وﺟود( اﺳت ﯾﺎ ﻋﯾن وﺟود ﻧﺑوده  ،ﻣﻣﮑن اﻟوﺟود اﺳت ﮐﮫ ﻧﺳﺑﺗش ﺑﮫ وﺟود و ﻋدم
ﯾﮑﺳﺎن اﺳت .3 .اﮔر اﯾن ﻣوﺟود ﻋﯾن وﺟود ﺑوده  ،واﺟب اﻟوﺟود اﺳت  ،ﻣطﻠوب ﺛﺎﺑت اﺳت

؛ ا ّﻣﺎ اﮔر ﻣﻣﮑن اﻟوﺟود ﺑوده ﻧﺳﺑﺗش ﺑﮫ وﺟود و ﻋدم ﯾﮑﺳﺎن اﺳت ؛ ﺑرای ﻣوﺟود ﺷدن ﻣﺣﺗﺎج
ﻋﻠّت)وﺟود دھﻧده( اﺳت .4 .ﺣﺎل ﻋﻠّت آن ﻧﯾز ﯾﺎ واﺟب اﻟوﺟود اﺳت ﯾﺎ ﻣﻣﮑن اﻟوﺟود .اﮔر
واﺟب اﻟوﺟود ﺑﺎﺷد  ،ﻣطﻠوب ﺛﺎﺑت اﺳت ؛ ا ّﻣﺎ اﮔر ﻣﻣﮑن اﻟوﺟود ﺑﺎﺷد  ،ﺧود آن ﻋﻠّت ﻧﯾز
ﻣﺣﺗﺎج ﻋﻠّت دﯾﮕری اﺳت .ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﺑﺣث ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ آن ﻋﻠّت ﺳوم و ﻓرﺿﮭﺎی
ﻗﺑﻠﯽ در ﻣورد آن ﻧﯾز ﺟﺎری ﻣﯽ ﺷود .ھﻣﯾﻧطور ﺑﺣث ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ ﻋﻠّت ﭼﮭﺎرم و ﭘﻧﺟم
و  .5 ...و ﭼون ﺗﺳﻠﺳل ﻋﻠل ﻋﻘﻼً ﻣﺣﺎل اﺳت ﺑﻧﺎ ﺑر اﯾن  ،اﯾن ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻋﻠل ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﯽ
ﻧﮭﺎﯾت ﺑﺎﺷد ؛ ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﯾد در ﺟﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻋﻠّﺗﯽ ﺑرﺳﯾم ﮐﮫ ﻓوق آن ﻋﻠّﺗﯽ ﻧﺑﺎﺷد .ﮐﮫ آن ھﻣﺎن واﺟب
اﻟوﺟود اﺳت.
ــ ﺗﻘرﯾر ﺑرھﺎن ﺑدون اﺑﺗﻧﺎء ﺑﮫ اﺳﺗﺣﺎﻟﮫ ﺗﺳﻠﺳل.
 .1ﺷ ّﮑﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﻟوﺟودھﺎﯾﯽ ھﺳﺗﻧد .2 .اﮔر ﻣﺟﻣوﻋﮫ ی ھﻣﮫ ﻣﻣﮑن اﻟوﺟودھﺎ را
ﯾﮑﺟﺎ ﻓرض ﮐﻧﯾم ﺑﮫ ﻧﺣوی ﮐﮫ ھﯾﭻ ﻣﻣﮑن اﻟوﺟودی ﺧﺎرج از اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﺎﻧد  ،ﺑﺎز
ﻋﻘل ﺣﮑم ﺑﮫ ﻣﻣﮑن اﻟوﺟود ﺑودن ﮐ ّل اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺧواھد ﻧﻣود .ﭼون از اﺟﺗﻣﺎع ﺗﻌداد زﯾﺎدی
ﻣﻣﮑن اﻟوﺟود ﮐﮫ ھﻣﮕﯽ ﻣﺣﺗﺎج ﺑﮫ ﻋﻠّت ھﺳﺗﻧد  ،واﺟب اﻟوﺟود  ،درﺳت ﻧﻣﯽ ﺷود .ﺣﺗّﯽ اﮔر
ﺗﻌداد اﻋﺿﺎی اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت ﺑﺎﺷﻧد ﺑﺎز ﮐ ّل ﻣﺟﻣوﻋﮫ  ،ﻣﻣﮑن اﻟوﺟود ﺧواھد ﺑود.3 .
ﭘس ﮐ ّل ﻣﺟﻣوﻋﮫ ی ﻣﻣﮑن اﻟوﺟودھﺎ  ،ﻣﺣﺗﺎج ﻋﻠّت اﺳت .4 .ﺣﺎل ،ﻋﻠّت اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﯾﺎ
واﺟب اﻟوﺟود اﺳت ﯾﺎ ﻣﻣﮑن اﻟوﺟود اﺳت .5 .ا ّﻣﺎ ﻣﻣﮑن اﻟوﺟود ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﻋﻠّت اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ
ﺑﺎﺷد ؛ ﭼون طﺑﻖ ﻓرض ﻣﺎ  ،ھﻣﮫ ی ﻣﻣﮑن اﻟوﺟودھﺎ داﺧل اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ ھﺳﺗﻧد و ﺧﺎرج از
اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ  ،ﻣﻣﮑن اﻟوﺟودی ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻋﻠّت اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑﺎﺷد ؛ ﭘس ﻻﺟرم  ،ﻋﻠّت اﯾن
ﻣﺟﻣوﻋﮫ واﺟب اﻟوﺟود اﺳت .
ــــ ﺑرھﺎن ﺻدّﻗﯾن
ﺑرھﺎن ﺻدّﻗﯾن ﮐﮫ ﺧﺎﻟص ﺗرﯾن ﺑراھﯾن اﺳت ﺗﻘرﯾرات ﻓراواﻧﯽ دارد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑرﺧﯽ از آﻧﮭﺎ ﺑﮫ
اﺟﻣﺎل و ﺑدون ﺗوﺿﯾﺢ اﺻطﻼﺣﺎت اﺷﺎره ﻣﯽ ﺷود .ﻓﮭم ﻋﻣﯾﻖ و درﺳت اﯾن ﺑراھﯾن ﻧﯾﺎزﻣﻧد
ﺗﺑﺣّر در ﺣﮑﻣت ﻣﺗﻌﺎﻟﯾﮫ)ﻣﮑﺗب ﻓﻠﺳﻔﯽ ﻣﻼﺻدرا( اﺳت.
ﺗﻘرﯾر ّاول

1.اﻧﮑﺎر واﻗﻊ ﻣﺳﺎوی ﺑﺎ ﺳﻔﺳطﮫ اﺳت ؛ ﻟذا ﺷ ّﮑﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ واﻗﻌﯾّﺗﯽ ھﺳت .2 .واﻗﻊ ﻧﻘﯾض
ﻋدم اﺳت .3 .ﺑﻧﺎ ﺑر اﯾن  ،اﺻل واﻗﻌﯾّت ﻋدم ﺑردار ﻧﯾﺳت .4 .ﭼﯾزی ﮐﮫ ﻋدم ﺑردار ﻧﯾﺳت
ّ
ﺣﺎق واﻗﻊ اﺳت.
واﺟب اﻟوﺟود اﺳت .5 .ﭘس واﺟب اﻟوﺟود ﻣوﺟود ﺑوده
ﺗﻘرﯾر دوم
1.وﺟود  ،ﺣﻘﯾﻘت واﺣد اﺻﯾل اﺳت .2 .ﺣﻘﯾﻘت وﺟود  ،ﻧﻘﯾض ﻋدم اﺳت ؛ ﻟذا ﻋدم ﺑردار
ﻧﯾﺳت .3 .ﭘس ﺣﻘﯾﻘت واﺣد وﺟود  ،واﺟب اﻟوﺟود اﺳت.
ﺗﻘرﯾر ﺳوم
1.وﺟود ﯾﺎ ﻣﺳﺗﻘ ّل اﺳت ﯾﺎ راﺑط .2 .ﺑﮫ ﻋﻠم ﺣﺿوری ﺷ ّﮑﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ وﺟود ﺧود ﻣن ،
وﺟود راﺑط اﺳت ﻧﮫ ﻣﺳﺗﻘ ّل .3 .وﺟود راﺑط  ،ﺑدون وﺟود ﻣﺳﺗﻘل ﻣﻌﻧﯽ ﻧدارد .4 .ﭘس وﺟود
ﻣﺳﺗﻘ ّل ﻣوﺟود اﺳت.

دﻻﯾل ﺗوﺣﯾد و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ :
ﺑرھﺎن ﻧظم
 .1در ﺟﮭﺎن ﻧظم واﺣدی وﺟود دارد و ﻧظم واﺣد دﻟﯾل ﺑر ﻧﺎظم واﺣد اﺳت.
ﺑرھﺎن ﻧﻔﯽ ﺗرﮐﯾب :
اﯾن ﺑرھﺎن ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﻣﻘدﻣﺎت ذﯾل اﺳت :
1.ﺗﻌدد و ﺗﮑﺛر ﻣﺳﺗﻠزم ﺗﻔﺎوت و ﺗﻣﺎﯾز اﺳت ،اﮔر ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﺗﻣﺎﯾز و ﺗﻔﺎوﺗﯽ در ﮐﺎر ﻧﺑﺎﺷد ،ﺗﻌدد و
ﺗﮑﺛر ﻣﺗﺻور ﻧﯾﺳت .
2.ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣطﻠب ﻓوق ،ھرﮔﺎه دو واﺟب اﻟوﺟود)ﺧدا( ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر ﻣوﺟود ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎﯾد از ﯾﮑدﯾﮕر
ت ﻣﺎ ﺑﮫ اﻻﺷﺗراک)وﺟوب وﺟود( و ﻣﺎ ﺑﮫ
ﻣﺗﻣﺎﯾز ﺑﺎﺷﻧد و در اﯾن ﺻورت ھر ﯾﮏ از آﻧﮭﺎ از دو ﺣﯾﺛﯾ ِ
اﻻﻣﺗﯾﺎز ﺑرﺧوردار ﺧواھد ﺑود .
3.ھر ﻣرﮐﺑﯽ ،ﻧﯾﺎزﻣﻧد اﺟزاء ﺧود اﺳت .
4.ﻧﯾﺎزﻣﻧدی ﺑﺎ وﺟوب وﺟود ﺑﺎ ﻟذات ﻣﻧﺎﻓﺎت دارد .
ﻧﺗﯾﺟﮫ :ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ واﺟب اﻟوﺟود ﺑﺎﻟذات اﺳت ،ﻣﺣﺎل اﺳت ﮐﮫ ﻣرﮐب از اﺟزاء)ﻣﺎﺑﮫ اﻻﻣﺗﯾﺎز و ﻣﺎ ﺑﮫ
اﻻﺷﺗراک( ﺑﺎﺷد و آﻧﭼﮫ ﻣرﮐب از اﺟزاء ﻧﯾﺳت ﺗﻌدد و ﺗﮑﺛر ﻧﻣﯽ ﭘذﯾرد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن واﺟب اﻟوﺟود ﺑﺎﻟذات
ﯾﮑﺗﺎ و ﺑﯽ ھﻣﺗﺎﺳت [.
ﺣﺎﺻل آﻧﮑﮫ اﮔر ﺑرای ﺧدای ﺟﮭﺎن ،ھﻣﺗﺎ و ﻧظﯾری وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﻻزﻣﮫ اش اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺧدای
ﺟﮭﺎن و ھﻣﺗﺎی او ھر ﯾﮏ از دو ﺟزء ﻣرﮐب ﺑﺎﺷﻧد و ﺗرﮐﯾب ﺷدن از دو ﺟزء ﻣﺳﺗﻠزم ﻧﯾﺎز و اﺣﺗﯾﺎج
اﺳت در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺧداوﻧد از ھر ﮔوﻧﮫ ﻧﯾﺎز و اﺣﺗﯾﺎﺟﯽ ﻣﻧزه اﺳت
ﺑرھﺎن ﺳوم ﺑرھﺎن ﺗﻣﺎﻧﻊ :
ﯾﮑﯽ از ادﻟﺔ ﻣﺷﮭور ﺗوﺣﯾد ،ﺑرھﺎن ﺗﻣﺎﻧﻊ اﺳت ﮐﮫ از آن رواﯾﺗﮭﺎ و ﺗﻘرﯾرھﺎی ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ ﺷده اﺳت از

ﺟﻣﻠﮫ :ھرﮔﺎه دو ﺧدا ﻓرض ﺷود ﺑﺎ ﺳﮫ اﺣﺗﻣﺎل رو ﺑﮫ رو ھﺳﺗﯾم :
1.ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮑﯽ از آن دو ﻣﯽ ﺗواﻧد از ﺗﺣﻘﻖ ارادة دﯾﮕری ﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧد ،وﻟﯽ دﯾﮕری ﻗﺎدر ﺑﮫ ﭼﻧﯾن
ﮐﺎری ﻧﯾﺳت .در اﯾن ﺻورت ،روﺷن اﺳت ﮐﮫ ﺧدای ﺣﻘﯾﻘﯽ ھﻣﺎن اوﻟﯽ اﺳت و دوﻣﯽ ﺑﮫ دﻟﯾل ﻣﻐﻠوب
ﺑودن اراده اش ،ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺧدا ﺑﺎﺷد .
2.ھر دو ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد از ﺗﺣﻘﻖ ارادة دﯾﮕری ﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧﻧد .
3.ھﯾﭻ ﮐدام ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد از ﺗﺣﻘﻖ ارادة دﯾﮕری ﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧﻧد .
دو اﺣﺗﻣﺎل اﺧﯾر ﻧﯾز ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ ﺑﺎ ﻓرض اوﻟﯾﮫ ﻣﺎ ،ﯾﻌﻧﯽ ﻓرض وﺟود دو ﺧدا ،ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯾﺳت؛ زﯾرا
اﺣﺗﻣﺎل دوم ،ﻣﺳﺗﻠزم ﻣﻐﻠوب ﺷدن اراده ﺧداﯾﺎن ﻣﻔروض و اﺣﺗﻣﺎل ﺳوم ﻣﻘﺗﺿﯽ ﻋﺟز و ﻧﺎﺗواﻧﯽ آﻧﮭﺎ از
ﻏﻠﺑﮫ ﺑر دﯾﮕری اﺳت و اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ،ﯾﻌﻧﯽ»ﻣﻐﻠوب ﺷدن اراده« و»ﻋﺟز از ﻏﻠﺑﮫ ﺑر دﯾﮕری« ﺑﺎ وﺟوب
وﺟود ﻣﻧﺎﻓﺎت دارد .
ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﺣﺗﻣﺎل دوم و ﺳوم ﻧﯾز ﻧﺎﻣﻌﻘول اﺳت و ﭼون اﺣﺗﻣﺎل دﯾﮕری در ﺑﯾن ﻧﯾﺳت ،ﻓرض ﺗﻌدد
ﺧداﯾﺎن ﺑﺎطل ﻣﯽ ﮔردد [.
ﺗﻘرﯾر دﯾﮕر اﯾن ﺑرھﺎن :
اﮔر دو ﺧدا ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽ ﺑود ،اﻟزاﻣﺎ ً دو اراده و دو ﻣﺷﯾت و ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر دﺧﺎﻟت داﺷت و ھﻣﺔ آن ﻣﺷﯾت ھﺎ
ﺑﮫ ﻧﺳﺑت واﺣد در ﮐﺎرھﺎ ﻣؤﺛر ﻣﯽ ﺑود و ھر ﻣوﺟودی ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﻣوﺟود ﺷود ﺑﺎﯾد در آن واﺣد دو
ﻣوﺟود ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد ﺑﮫ دو ﮐﺎﻧون ﻣﻧﺗﺳب ﺑﺎﺷد و ﺑﺎز ھر ﯾﮏ از آن دو ﻣوﺟود ﻧﯾز ﺑﮫ ﻧوﺑﺔ ﺧود دو
ﻣوﺟود ﺑﺎﺷﻧد و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ھﯾﭻ ﻣوﺟودی ﭘدﯾد ﻧﯾﺎﯾد و ﺟﮭﺎن ﻧﯾﺳت و ﻧﺎﺑود ﺑﺎﺷد اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻗرآن ﮐرﯾم
ﺳدَﺗﺎ«اﮔر ﺧداﯾﺎن ﻣﺗﻌدد و ﻏﯾر از ذات اﺣدﯾت وﺟود ﻣﯽ داﺷت
ﻣﯽ ﮔوﯾد»:ﻟَ ْو ﮐﺎنَ ﻓِﯾ ِﮭﻣﺎ آ ِﻟ َﮭﺔٌ إِﻻﱠ ا ﱠ ُ ﻟَﻔَ َ
آﺳﻣﺎن و زﻣﯾن ﺗﺑﺎه ﺷده ﺑودﻧد [.
ﺑرھﺎن ﭼﮭﺎرم :
اﯾن ﺑرھﺎن ﺑرﮔرﻓﺗﮫ از ﻧﺎﻣﺔ اﻣﯾراﻟﻣؤﻣﻧﯾن ﻋﻠﯽ ـ ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺳّﻼم ـ ﺑﮫ ﻓرزﻧدش اﻣﺎم ﺣﺳن ـ ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺳّﻼم ـ
اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد»:ﺑدان ای ﻓرزﻧد اﮔر ﺑرای ﭘروردﮔﺎر ﺗو ﺷرﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﺑود ﭘﯾﺎﻣﺑراﻧﯽ از طرف او
ﻣﯽ آﻣدﻧد و آﺛﺎر ﻗدرت و ﺳﻠطﻧت او را ﻣﯽ دﯾدی و اﻓﻌﺎل و ﺻﻔﺎت او را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ،وﻟﯽ او ﺧدای
آن اوﺳت و ﮐﺳﯽ ﻣﻌﺎرض او ﻧﯾﺳت و
ﯾﮕﺎﻧﮫ اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧود را ﺗوﺻﯾف ﮐرده اﺳت ،ﺟﮭﺎن از ِ
او آﻓرﯾﻧﻧدة ھﻣﮫ ﭼﯾز اﺳت [.
ﺣﺎﺻل آﻧﮑﮫ اﮔر ﺟﮭﺎن آﻓرﯾﻧش دو ﺧدا داﺷت طﺑﻌﺎ ً آﺛﺎر ھر دو را در ﺻﺣﻧﺔ ﺗﺷرﯾﻊ و اﻋزام ﭘﯾﺎﻣﺑران
و ﻧﯾز در ﺧﻠﻘت و ﺗﮑوﯾن دﯾده ﻣﯽ ﺷد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻧﮫ در ﺗﺷرﯾﻊ و ارﺳﺎل ﭘﯾﺎﻣﺑران و اﻧزال ﮐﺗب و ﻧﮫ
در ﺟﮭﺎن آﻓرﯾﻧش از وﺟود ﻗدرت و ﺗدﺑﯾر و ﻧﻘﺷﮫ ﺧدای دﯾﮕر ھﯾﭻ اﺛری ﺑﮫ ﭼﺷم ﻧﻣﯽ ﺧورد ،زﯾرا در
اﯾن ﺟﮭﺎن ﺟز وﺣدت و ﻧظﺎم و ﭘﯾوﺳﺗﮕﯽ ﺗﻣﺎم اﺟزاء آن ﭼﯾز دﯾﮕری ﻣﺷﺎھده ﻧﻣﯽ ﺷود [.
ﺻﻧﻊ ﺑﮭم ﭘﯾوﺳﺗﮕﯽ و دوام ﻧظﺎم ھﺳﺗﯽ و
اﻣﺎم ﺻﺎدق ـ ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺳّﻼم ـ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد :اﺗﺻﺎل اﻟﺗدﺑﯾر و ﺗﻣﺎم اﻟ ُ
ﺗﻣﺎﻣﯾت آﻓرﯾﻧش ﮔواه ﺑر ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ اوﺳت[.
ﺑرھﺎن ﭘﻧﺟم :
ﮐﻣﺎل ﻣطﻠﻖ و ﻧﺎﻣﺣدودﯾت ﺧداوﻧد :
اﺳﺎس اﯾن ﺑرھﺎن ﺑر اﯾن ﻣﻘدﻣﮫ اﺳﺗوار اﺳت ﮐﮫ ذات ﺧداوﻧد ،ﻧﺎﻣﺗﻧﺎھﯽ ،ﮐﺎﻣل و ﻣطﻠﻖ اﺳت و ھﯾﭻ

ﮔوﻧﮫ ﻣﺣدودﯾﺗﯽ ﻧدارد و واﺟد ھﻣﮫ ﮐﻣﺎﻻت اﺳت ﭼرا ﮐﮫ ﻓﻘدان ﮐﻣﺎل ﻣﺳﺎوی ﺑﺎ ﻧﻘص و ﻧﯾﺎزﻣﻧدی
اﺳت .
ﺣﺎل اﮔر دو ﺧدا)واﺟب اﻟوﺟود( ﻓرض ﮐﻧﯾم ،ﻻزم اﺳت ﺗﻣﺎﯾزی ﺑﯾن آﻧﮭﺎ ﺑﺎﺷد ،زﯾرا ﺑﺎ اﻧﺗﻔﺎی ھر ﮔوﻧﮫ
ﺗﻣﺎﯾزی ،ﻓرض»دو« ﺑودن ﻣﻧﺗﻔﯽ اﺳت .در اﯾن ﺻورت دو اﺣﺗﻣﺎل ﻣﺗﺻور اﺳت :اﺣﺗﻣﺎل اول آﻧﮑﮫ
ﯾﮑﯽ از دو ﺧدای ﻣﻔروض ،ﮐﺎﻣل ﻣطﻠﻖ و ﻧﺎﻣﺣدود و واﺟد ھﻣﺔ ﮐﻣﺎﻻت ﺑﺎﺷد و دﯾﮕری ﻧﺎﻗص و
ﻣﺣدود و ﻓﺎﻗد ﺑرﺧﯽ ﮐﻣﺎﻻت ،ﺧدای اوﻟﯽ ﺑﺎﺷد ،در اﯾن ﺻورت ﻣﻌﻠوم اﺳت ﮐﮫ ﺧدای ﺣﻘﯾﻘﯽ ھﻣﺎن
اوﻟﯽ اﺳت .اﻣﺎ اﺣﺗﻣﺎل دوم آﻧﺳت ﮐﮫ ھر ﯾﮏ از آﻧﮭﺎ دارای ﮐﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ دﯾﮕری ﻓﺎﻗد آن اﺳت .در
اﯾن ﺻورت ھﯾﭻ ﯾﮏ از آﻧﮭﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺧدا ﺑﺎﺷد)ﭼرا ﮐﮫ ھر دو ﺧدا از وﺟود و ﻋدم »ﻋدم ﺑرﺧﯽ
ﮐﻣﺎﻻت« ﺗرﮐﯾب ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺗرﮐﯾب در ﺧدا راه ﻧدارد( و اﯾن ﺧﻼف ﻓرض اﺳت).ﻓرض
آن ﺑود ﮐﮫ ﯾﮑﯽ ﺧدا ﺑﺎﺷد( ﭘس ﻓرض ﺗﻌدد واﺟب اﻟوﺟود در ﯾﮏ ﺻورت ﺑﮫ ﺗوﺣﯾد ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد و در
ﺻورت دوم ،ﻣﺳﺗﻠزم اﻣری ﻣﺣﺎل)ﺗرﮐﯾب ذاﺗﯽ واﺟب( اﺳت[.

ﻣراﺗب ﺗوﺣﯾد :
 4ﺑﺧش اﺳت
ﺗوﺣﯾد ذات  :ﯾﻌﻧﯽ ﺑﯽ ﻧظﯾر از ھر ﺟﮭت و ﻣطﻠﻖ از ﺟﻣﯾﻊ ﺟﮭﺎت ھﻣﺎﻧﻧد او ﭼﯾزی ﻧﯾﺳت و او ﺷﻧوا و
ﺑﯾﻧﺎﺳت.
ﺗوﺣﯾد ﺻﻔﺎت  :ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﮫ ی ﺻﻔﺎت ﺑﮫ ﯾﮏ ﭼﯾز ﺑر ﻣﯽ ﮔردد و ﻋﯾن ذات ﺧداوﻧد اﺳت ﯾﻌﻧﯽ اوﺳت ﮐﮫ
ﻋﺎﻟم و ﻗﺎدر اﺳت.
ﺗوﺣﯾد اﻓﻌﺎل  :ﻣﻧظور اﯾن اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ ی ﮐﺎرھﺎ در دو ﺟﮭﺎن ﻓﻌل ﺧداوﻧد اﺳت و ھر ﻣوﺟودی ھر
ﺧﺎﺻﯾﺗﯽ ﮐﮫ دارد از ذات ﭘﺎک ﺧداوﻧد اﺳت.
ﺗوﺣﯾد درﻋﺑﺎدت  :ﺣﺳﺎس ﺗرﯾن ﺑﺧش ﺗوﺣﯾد درﻋﺑﺎدت اﺳت ﮐﮫ ﺟز ﺧدا را ﻧﭘرﺳﺗﯾم و در ﺑراﺑر ﻏﯾر از
او ﺳر ﺗﺳﻠﯾم ﻓرود ﻧﯾﺎورﯾم و اوﺳت ﮐﮫ ﮐﻣﺎل ﻣطﻠﻖ اﺳت و ﻋﺑﺎدت ھﻣﮫ ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ ﮐﻣﺎل اوﺳت.

ﻋﻠم ﺧداوﻧد و ﻗدرت ﺧداوﻧد :
ﻋﻠم ﺧداوﻧد  :ھﺳﺗﯽ ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت ﻋﻠم ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت دارد ﻧظم و ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺣﯾرت اﻧﮕﯾزی ﮐﮫ در ھﻣﮫ ﺟﺎی

ﻋﺎﻟم اﺳت دﻟﯾل ﻋﻠم ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت اوﺳت.
آﮔﺎھﯽ ﺧداوﻧد ﺑر ازل و اﺑد ﯾﮑﺳﺎن اﺳت و اﺣﺎطﮫ ی ﻋﻠﻣﯽ او ﺑﮫ ﻣﯾﻠﯾون ھﺎ ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ و آﯾﻧده ھﻣﭼون
آﮔﺎھﯽ او از اﻣروز اﺳت.
ﺧداوﻧد ﻣﺗﻌﺎل ﺗﻌداد ﺗﻣﺎم ﻣوﺟودات و اﺳرار آن ھﺎ را ﻣﯽ داﻧد و از اﻓﻌﺎل ﺧوب و ﺑد و ﻧﯾﺎت آن ھﺎ ﺑﺎ
ﺧﺑر اﺳت.
ﻗدرت ﺧداوﻧد  :ھﺳﺗﯽ ﻣطﻠﻖ ﻗدرت ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت دارد و ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﭘدﯾده ھﺎی ﺷﮕرﻓش ﻣﺎﻧﻧد ﮐرات
ﻋظﯾم و آﺳﻣﺎن ھﺎ و ﮐﮭﮑﺷﺎن ھﺎ و ﻣﻧظوﻣﮫ ھﺎ و درﯾﺎ ھﺎ و ...ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎﯾﯽ از ﻗدرت ﺧداﺳت.
ﺧداوﻧد ﺑر ھﻣﮫ ﭼﯾز ﻗﺎدر اﺳت و ﻗدرﺗش ﺑر ﺗﻣﺎم اﺷﯾﺎء ﯾﮑﺳﺎن اﺳت.

.

ﺳوال در ﻣورد ﻗدرت ﺧداوﻧد :
آﯾﺎ ﺧداوﻧد ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﺎﻧﻧد ﺧودش را ﺑﯾﺎﻓرﯾﻧد ؟
اﮔر ﺑﮕوﯾﯾم ﻣﯽ ﺗواﻧد ﭘس ﺗﻌدد ﺧداﯾﺎن ﻣﻣﮑن اﺳت و اﮔر ﺑﮕوﯾﯾم ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﻗدرت ﺧداوﻧد را ﻣﺣدود
ﮐرده اﯾم.
در اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺳوال ھﺎ ﮐﻠﻣﮫ ی ﻧﻣﯽ ﺷود ﺑﮑﺎر ﻣﯽ رود ﻧﮫ ﮐﻠﻣﮫ ی ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد-ﯾﻌﻧﯽ اﯾن اﻣور ﻣﺣﺎل اﺳت
و ﻗدرت ﭘروردﮔﺎر ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﺣﺎل ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻣﯾﮕﯾرد -ﭼرا ﮐﮫ ﻣﺛﻼ ﺧداوﻧد ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣوﺟودی ﻣﺎﻧﻧد ﺧودش
ﺑﯾﺎﻓرﯾﻧد اﻣﺎ ﮐﻠﻣﮫ ی آﻓرﯾدن ﻣﻌﻧﺎﯾش اﯾن اﺳت ﮐﮫ آن ﺷﯽ ﻣﺧﻠوق و ﻣﻣﮑن اﻟوﺟود اﺳت و ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ
ﻣﯽ ﮔوﯾﯾم ﻣﺛل ﺧداوﻧد ﻣﻌﻧﺎﯾش اﯾن اﺳت ﮐﮫ واﺟب اﻟوﺟود ﺑﺎﺷد و اﯾن ﺗﻧﺎﻗض اﺳت ﭘس اﯾن طرح
ﺳوال ﻧﺎدرﺳت اﺳت و ﺧداوﻧد ﺑر ھﻣﮫ ﭼﯾز ﻗﺎدر اﺳت.
ﻣوﺟودی ﻣﺎﻧﻧد ﺧودش ﺑﯾﺎﻓرﯾﻧد اﻣﺎ ﮐﻠﻣﮫ ی آﻓرﯾدن ﻣﻌﻧﺎﯾش اﯾن اﺳت ﮐﮫ آن ﺷﯽ ﻣﺧﻠوق و ﻣﻣﮑن
اﻟوﺟود اﺳت و ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾﯾم ﻣﺛل ﺧداوﻧد ﻣﻌﻧﺎﯾش اﯾن اﺳت ﮐﮫ واﺟب اﻟوﺟود ﺑﺎﺷد ﭘس اﯾن
طرح ﺳوال ﻧﺎدرﺳت اﺳت و ﺧداوﻧد ﺑر ھﻣﮫ ﭼﯾز ﻗﺎدر اﺳت.

ﺧداوﻧد ﮐﺟﺎﺳت ؟

ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾﯾم ﺧداوﻧد ﻣﮑﺎن را آﻓرﯾده ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت ﺧودش ﻣﮑﺎﻧﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﺑرﺗر از آن
اﺳت ﮐﮫ ﻣﮑﺎﻧﯽ او را در ﺧود ﺟﺎی دھد.
روزی ﻣوﺳﯽ ﺑن ﻋﻣران ع ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑود و ﻓرﺷﺗﮫ ای از ﺷرق آﻣد ﺣﺿرت ﻣوﺳﯽ ع ﻓرﻣود  :از ﮐﺟﺎ
آﻣده ای ؟ ﮔﻔت  :از ﻧزد ﭘروردﮔﺎر.
ﻓرﺷﺗﮫ ای از ﻏرب آﻣد ﺣﺿرت ﻓرﻣود  :ﺗو از ﮐﺟﺎ آﻣده ای ؟ ﮔﻔت  :از آﺳﻣﺎن ھﻔﺗم از ﻧزد ﭘروردﮔﺎر
ﺑﺎز ﻓرﺷﺗﮫ ای دﯾﮕر آﻣد و ﺣﺿرت ﻓرﻣود  :ﺗو از ﮐﺟﺎ آﻣده ای ؟ ﮔﻔت  :از زﻣﯾن ھﻔﺗم از ﻧزد
ﭘروردﮔﺎر
در اﯾﻧﺟﺎ ﻓرﻣود  :ﻣﻧزه اﺳت ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ھﯾﭻ ﻣﮑﺎﻧﯽ از او ﺧﺎﻟﯽ ﻧﯾﺳت و ھﯾﭻ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﮫ او ﻧزدﯾﮏ ﺗر از
ﻣﮑﺎن دﯾﮕر ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

دﻻﯾل ﻋﻘﻠﯽ ﻋدل اﻟﮭﯽ :
ظﻠم ﻗﺑﯾﺢ اﺳت و ﺧداوﻧد ﻣﺗﻌﺎل ھرﮔز ﻗﺑﯾﺢ اﻧﺟﺎم ﻧﻣﯽ دھد زﯾرا ﻋواﻣل ظﻠم ﭼﻧد ﭼﯾز اﺳت:
ﻧﯾﺎز  :ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻋواﻣل ظﻠم ﻧﯾﺎزﻣﻧدی اﺳت در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﭘروردﮔﺎر ﺑﯽ ﻧﯾﺎز از ھرﭼﯾزی اﺳت.
ﺟﮭل و ﻧﺎداﻧﯽ  :ﮐﺳﯽ ظﻠم ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻧداﻧد ظﻠم زﺷت و ﻗﺑﯾﺢ اﺳت.
رذاﯾل اﺧﻼﻗﯽ  :ﮐﺳﯽ ظﻠم ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ در وﺟودش ﮐﯾﻧﮫ و ﺧودﺧواھﯽ ﺑﺎﺷد.
ﻋﺟز و ﻧﺎ ﺗواﻧﯽ  :ﮐﺳﯽ ظﻠم ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ از دﻓﻊ ﺿرر از ﺧودش ﻋﺎﺟز اﺳت و ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ ھدف
راھﯽ ﺟز ظﻠم ﻧدارد .ھﯾﭻ ﯾﮏ از اﯾن ﻋواﻣل ﻣذﮐور ﺑﮫ ﺳﺎﺣت ﻗدس ﭘروردﮔﺎر راه ﻧدارد زﯾرا
ﺧداوﻧد ﻏﻧﯽ و ﺑﯽ ﻧﯾﺎز اﺳت ﻋﻠﻣش ﻧﺎ ﻣﺣدود اﺳت و ﺗﻣﺎم ﺻﻔﺎت ﮐﻣﺎل را دارا اﺳت و دارای ﻗدرت
ﺑﯽ ﺣد اﺳت.
ﭼﻧﯾن آﻣده  :ﺧداﯾﺎ ﻋﻔو ﺗو ﺗﻔﺿل و ﻣﺟﺎزات ﺗو ﻋﯾن ﻋداﻟت اﺳت.

ﻓﻠﺳﻔﮫ ی ﺑﻼ ھﺎ و ﻣﺻﯾﺑت ھﺎ :
در زﻧدﮔﯽ ﻣﺻﯾﺑت ھﺎی زﯾﺎدی داﻣن اﻧﺳﺎن را ﻣﯽ ﮔﯾرد ﮐﮫ ﻋﺎﻣل اﺻﻠﯽ آن ﺧود اﻧﺳﺎن اﺳت.

ﺑﺳﯾﺎری از ﺑﯾﻣﺎری ھﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﮑم ﭘرﺳﺗﯽ و ھوای ﻧﻔس اﺳت و ﺑﯽ ﻧظﻣﯽ ھﺎ ھﻣﯾﺷﮫ ﻋﺎﻣل ﺑدﺑﺧﺗﯽ
ﺑوده اﻣﺎ ﺑﺳﯾﺎری از ﻣردم ﻋﻠت و ﻣﻌﻠول آن را ﻓراﻣوش ﮐرده و ھﻣﮫ را ﺑﮫ ﺣﺳﺎب دﺳﺗﮕﺎه آﻓرﯾﻧش ﻣﯽ
ﮔذارﻧد.

ﺑﮫ طور ﻛﻠﻲ ﺑﻼء و ﻣﺻﯾﺑت و رﻧﺞ ﺑﮫ ﺳﮫ ﺑﺧش ﺗﻘﺳﯾم ﻣﻲ ﺷود:
.1ﺑﻼء و ﻣﺻﯾﺑت ﺑﮫ ھدف آزﻣﺎﯾش و اﻣﺗﺣﺎن :ﺑرﺧﻲ از ﺑﻼھﺎ و ﻣﺻﯾﺑت ھﺎ ﺑراي آزﻣون
اﻧﺳﺎن اﺳت ﺗﺎ ﺻﺑر و اﺳﺗﻘﺎﻣت و ﺷﻛﯾﺑﺎﯾﻲ او ﺑﮫ ﻣﻧﺻﮫ ظﮭور ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷود.
ﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ َﺣﺗّﻰ ﯾَ ِﻣﯾزَ
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أ َ ْﻧﺗ ُ ْم َ
ﺧداوﻧد در ﻗرآن ﻛرﯾم ﻣﻲ ﻓرﻣﺎﯾد»:ﻣﺎ ﻛﺎنَ ا ّ ُ ِﻟ َﯾذَ َر ْاﻟ ُﻣو ْء ِﻣﻧِﯾنَ َ
ﯾث ِﻣنَ ﱠ
ْاﻟ َﺧ ِﺑ َ
ب ؛ »ﺧدا ﺑر آن ﻧﯾﺳت ﻛﮫ ﺷﻣﺎ ﻣؤﻣﻧﺎن را ﺑدﯾن ﺣﺎل ﻛﮫ اﻛﻧون دارﯾد رھﺎ
اﻟط ِﯾّ ِ
ﻛﻧد )ﺑﻠﻛﮫ ﻣﻲ آزﻣﺎﯾد( ﺗﺎ ﻧﺎﭘﺎك را از ﭘﺎك ﺟدا ﺳﺎزد«) .آل ﻋﻣران ،آﯾﮫ .(179
 .2ﺑﻼھﺎ و ﻣﺻﯾﺑت ھﺎﯾﻲ ﻛﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻛﻔﺎره ﮔﻧﺎه ﻣؤﻣن ،ﻣوﺟب رﯾزش ﮔﻧﺎھﺎن اوﺳت و
ﺧداوﻧد در ﻗرآن ﻣﻲ ﻓرﻣﺎﯾد» :ﻓﺄﺧذﻧﺎھم ﺑذﻧوﺑﮭم« آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺧﺎطر ﮔﻧﺎھﺎﻧﺷﺎن دﭼﺎر ﺳﺧﺗﻲ
و ﺑﻼ ﻧﻣودﯾم.
.3ﺑﻼھﺎ و ﻣﺻﯾﺑت ھﺎﯾﻲ ﻛﮫ ﺑراي ﺗرﻓﯾﻊ درﺟﮫ و ارﺗﻘﺎء ﻛﻣﺎﻻت اﻧﺳﺎﻧﻲ اﺳت ،ﻣﺎﻧﻧد ﺑﻼھﺎ
و ﻣﺻﯾﺑت ھﺎﯾﻲ ﻛﮫ ﺑﮫ اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎء ﻋظﯾم اﻟﺷﺄن وارد ﻣﻲ ﺷد.
اﻣﺎم ﻋﻠﻲ)ع( ﻣﻲ ﻓرﻣﺎﯾﻧد» :ان اﻟﺑﻼء ﻟﻠظﺎﻟم ادب و ﻟﻠﻣؤﻣن اﻣﺗﺣﺎن و ﻟﻼﻧﺑﯾﺎء درﺟﮫ« ﺑﻼ
ﺑراي ﺳﺗﻣﮕر ﺗﺄدﯾب اﺳت و ﺑراي ﻣؤﻣن اﻣﺗﺣﺎن و ﺑراي ﭘﯾﺎﻣﺑر ،ﻣﻘﺎم و درﺟﮫ اﺳت.ﺗرﺟﻣﮫ
ﻣﯾزان اﻟﺣﻛﻣﮫ ،ج  ،2ص  ،583ﻣﺣﻣد ﻣﺣدي ري ﺷﮭري ،اﻧﺗﺷﺎرات داراﻟﺣدﯾث،
ﻗم(.ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﭼﻧﯾن ﻧﯾﺳت ﻛﮫ ھر ﻛس ﻣﺑﺗﻠﻲ ﺑﮫ ﻣﺻﯾﺑت و ﺑﻼﺋﻲ ﺑﺎﺷد ﺑﮫ ﺧﺎطر ﮔﻧﺎھﺎن او
ﺑوده اﺳت ﺑﻠﻛﮫ ﻣﻣﻛن اﺳت ﻋﻠل دﯾﮕري داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
ﻧﻛﺗﮫ ﺷﺎﯾﺎن ذﻛر اﯾن اﺳت ﻛﮫ :ﺑراي آﮔﺎھﻲ از دﯾدﮔﺎه دﯾن اﺳﻼم ﭘﯾراﻣون ﻣوﺿوﻋﻲ ،ﺑﺎﯾد
ﺗﻣﺎم ﻣﺗون و ﻧﺻوص دﯾﻧﻲ ﭘﯾراﻣون آن ﻣوﺿوع را ﺑﺎ ھم ﻣﻼﺣظﮫ ﻛرد وﻧﺗﯾﺟﮫ ﻗطﻌﻲ را
ﭘس از ارزﯾﺎﺑﻲ ﻛﻠﻲ ،ﺑﯾﺎن ﻧﻣود.
در ﻣورد اﯾن رواﯾﺗﻲ ﻛﮫ از ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم)ص( ﺑﯾﺎن ﺷد ﻛﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﺻﺣﯾﺢ آن ﭼﻧﯾن اﺳت:

»ھﯾﭻ ﺑﯾﻣﺎري ﯾﺎ دردي ﻧﯾﺳت ﻛﮫ ﺑﮫ ﻣؤﻣن ﺑرﺳد ،ﻣﮕر اﯾن ﻛﮫ ﻛﻔﺎره ﮔﻧﺎه او ﺑﺎﺷد«)ﺗرﺟﻣﮫ
ﻣﯾزان اﻟﺣﻛﻣﮫ ،ج  ،11ص  ،5209ﻣﺣﻣدي ري ﺷﮭري ،اﻧﺗﺷﺎرات داراﻟﺣدﯾث ﻗم(.
ﺑﺎﯾد ﮔﻔت :اﯾن رواﯾت را ﺑﺎ رواﯾﺎت دﯾﮕري ﻛﮫ در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ رﺳﯾده و ﺑﮫ آن اﺷﺎره ﺷد
ﻣورد ﻣﻼﺣظﮫ ﻗرار داد .و ﺑﮫ اﺻطﻼح ﻣﻘﺗﺿﺎي ﺟﻣﻊ ﺑﯾن ادﻟﮫ ﺣﻛم ﻣﻲ ﻛﻧد ﻛﮫ ﺑﻼھﺎ را
ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺳﮫ ﺑﺧش ﺗﻘﺳﯾم ﻧﻣود .در رواﯾت ﻓوق از ﭘﯾﺎﻣﺑر)ص( ﺑﮫ ﯾك ﺑﺧش از آن اﺷﺎره ﺷده
و در رواﯾﺎت دﯾﮕر ﺑﮫ ﺳﺎﯾر اﻗﺳﺎم آن ﻧﯾز ﭘرداﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت.
ﻣطﻠب دﯾﮕر اﯾﻧﻛﮫ ﻣﻣﻛن اﺳت ﺳﮫ ﺗﻘﺳﯾم ﻓوق از ﺑﻼ و ﻣﺻﯾﺑت ﺑﺎ ﯾﻛدﯾﮕر ﺗداﺧل داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد .آﻧﭼﮫ ﻣﮭم اﺳت واﻛﻧش اﻧﺳﺎن در ﺑراﺑر ﺳﺧﺗﻲ ھﺎﺳت و اﯾﻧﻛﮫ اﻧﺳﺎن ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎ اﯾن
ﻣﺷﻛﻼت و ﺳﺧﺗﻲ ھﺎ ﺑرﺧورد ﻛﻧد و از آزﻣﺎﯾش ھﺎي اﻟﮭﻲ ﺳراﻓراز ﺑﯾرون آﯾد ﯾﺎ ﻧﮫ.
ھﻧﮕﺎﻣﻰ ﻛﮫ ﺧداوﻧد ﺑﻧدهاى را دوﺳت ﻣﻰدارد او را ﺑﮫ ﺷدت در ﮔرﻓﺗﺎرىھﺎ ﻏوطﮫور
ﻣﻰﺳﺎزد )ھﻣﺎن ،ص  .(55ھمﭼﻧﯾن از آن ﺣﺿرت ﻧﻘل ﺷده اﺳت :ان اﺷد اﻟﻧﺎس ﺑﻼء
اﻻﻧﺑﯾﺎء ﺛم اﻟذﯾن ﯾﻠوﻧﮭم ﺛم اﻻﻣﺛل ﻓﺎﻣﺛل ؛ از ﻣﯾﺎن ﻣردم ﺑﯾش از ھﻣﮫ اﻧﺑﯾﺎ دﭼﺎر ﺑﻼھﺎ
ﻣﻰﺷوﻧد ،ﺳﭘس ﻛﺳﺎﻧﻰ ﻛﮫ در رﺗﺑﮫ ﺑﻌد از اﯾﺷﺎن ﻗرار دارﻧد و ﺳﭘس ھر ﻛس ﻛﮫ ﺑﺎ
ﻓﺿﯾﻠتﺗر اﺳت ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب از ﻣراﺗب ﺑﺎﻻ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯾن)ھﻣﺎن ،ص  .(53اﻛﻧون اﯾن ﺳؤال ﭘدﯾد
ﺳر
ﻣﻰآﯾد ﻛﮫ اﯾن ﭼﮕوﻧﮫ دوﺳﺗﻰ و راﺑطﮫاى اﺳت ﻛﮫ ﺧداوﻧد ﺑﺎ اوﻟﯾﺎى ﺧود دارد و ّ
اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺑﺗﻼﺋﺎت ﭼﯾﺳت؟ ﭘﺎﺳﺦ آن اﺳت ﻛﮫ ﺑﻼھﺎ و دﺷوارىھﺎ ،ﻓﻠﺳﻔﮫھﺎى ﻣﺗﻌددى دارﻧد.
ﺣداﻗل آن در ﻣورد ﺑﻧدﮔﺎن ﺻﺎﻟﺢ ﺧدا اﻣور زﯾر اﺳت -1 :وﺳﯾﻠﮫاى ﺑراى آﻣرزش ﮔﻧﺎه،
 -2زﻣﯾﻧﮫ ﺗﻘرب ﺑﯾﺷﺗر و اﻋﺗﻼى رﺗﺑﮫ -3 ،وﺳﯾﻠﮫاى ﺑراى ﺗرﺑﯾت و اﺳﺗﻛﻣﺎل ﻧﻔس .ﺑﮫ
ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر در ﺑﺳﯾﺎرى از ﻣوارد رﻓﺎه و آﺳﺎﯾش ،آدﻣﻰ را ﺑﮫ ﺗﻌﻠﻘﺎت ﻣﺎدى ﺳرﮔرم و از
ﯾﺎد ﺧدا ﺑﺎزﻣﻰدارد؛ وﻟﻰ دﺷوارىھﺎ و ﺳﺧﺗﻰھﺎ از ﺳوﯾﻰ آدﻣﻰ را ﺑﮫ ﯾﺎد ﺧدا اﻧداﺧﺗﮫ و ﺑﮫ
اﻟﺗﺟﺎ و ﺗﺿرع در درﮔﺎه اﻟﮭﻰ و اﻧس ﺑﺎ ﭘروردﮔﺎر ﻣﻰﻛﺷﺎﻧد .از ﺳوى دﯾﮕر دﺳت و ﭘﻧﺟﮫ
ﻧرم ﻛردن ﺑﺎ دﺷوارىھﺎ و ﺳﺧﺗﻰھﺎ ،اﻧﺳﺎن را آﺑدﯾده و اراده او را ﻗوى و ﻧﯾروﻣﻧد
ﻣﻰﺳﺎزد .ﺑﮫ ﺗﻌﺑﯾر آﯾتا ّ ﺣﺎﺋرى زﻣﯾن ﺳﺎده و دﺳت ﻧﺧورده ،ﻗﺎﺑﻠﯾت ﺗوﻟﯾد و ﺣﺎﺻل
ﺧﯾرى ﺑﺎﻻﯾﻰ ﻧدارد؛ اﻣﺎ ھﻣﯾن ﻛﮫ ﺷﺧم زده ﺷد ،ﺑذر ﻧﯾﻛو در آن رﺷد و ﺑﺎﻟﻧدﮔﻰ ﻣﻰﯾﺎﺑد و
ﺣﺎﺻﻠﻰ اﻧﺑوه ﭘدﯾد ﻣﻰآورد .ﺧداوﻧد ﻧﯾز ﻗﻠب ﻣؤﻣن را ﺑﺎ ﺑﻼھﺎ ﺷﺧم ﻣﻰزﻧد ﺗﺎ ﺑذر اﯾﻣﺎن و
اراده و ﻣﺣﺑت و ﯾﺎد ﺧدا و ﻋﻣل ﺻﺎﻟﺢ در آن رﺷد و ﺑﺎﻟﻧدﮔﻰ ﯾﺎﺑد و در ﺳﺎﯾﮫ آن
ﺷﺧﺻﯾتھﺎﯾﻰ ﭼون اﻣﯾراﻟﻣؤﻣﻧﯾن)ع( و ﺣﺳﯾنﺑن ﻋﻠﻰ)ع( ﭘدﯾد ﻣﻰآﯾد ﻛﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ

ﺑزرﮔﺗرﯾن اﻓﺗﺧﺎرات ﺑﺷرﯾتاﻧد؛ ﺑﻠﻛﮫ در ﻣﻠﻛوت آﺳﻣﺎنھﺎ ﻧﯾز ﻣورد ﺗﻛرﯾم و ﺳﺗﺎﯾشاﻧد.

ﺑرھﺎن ﻋداﻟت ﺑر وﺟود ﻗﯾﺎﻣت :
ﺑﮕو در زﻣﯾن ﺳﯾر ﮐﻧﯾد و ﺑﻧﮕرﯾد ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﭼﮕوﻧﮫ آﻓرﯾﻧش را آﻏﺎز ﮐرده ﺳﭘس ﺧداوﻧد ھﻣﯾن ﮔوﻧﮫ
ﺟﮭﺎن آﺧرت را اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد ھﻣﺎﻧﺎ ﺧداوﻧد ﺑر ھﻣﮫ ﭼﯾز ﻗﺎدر اﺳت.
ﻣردم در ﺑراﺑر دﺳﺗورات ﺧداوﻧد دو دﺳﺗﮫ اﻧد  :ﮔروھﯽ ﻣطﯾﻊ و ﻓرﻣﺎﻧﺑردار و ﮔروھﯽ ﻋﺎﺻﯽ و ﮔﻧﮫ
ﮐﺎر وھﻣﯾن طور ﻣردم ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر دو دﺳﺗﮫ اﻧد  :ﮔروھﯽ ظﺎﻟم و ﺳﺗﻣﮕر و ﮔروھﯽ ﻣظﻠوم و ﺳﺗم
دﯾده  ،ﮔروھﯽ ﻓﻘﯾرو ﮔروھﯽ ﻏﻧﯽ و ﻋداﻟت ﭘروردﮔﺎر اﻗﺗﺿﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﭘس از اﯾن ﺟﮭﺎن ﻗﯾﺎﻣﺗﯽ ﺑﺎﺷد
و ﺣﺳﺎﺑﯽ و ﺟزاﯾﯽ ﻧﯾز ﺑﺎﺷد.

دﻻﯾل ﻋﻘﻠﯽ اﺳﺗدﻻل روح :
ھرﮔﺎه اﻧﺳﺎن ﺧود را از ﺗﻣﺎم ﺑدن ﻏﺎﻓل ﮐﻧد و ھﻣﮫ ی اﻋﺿﺎﯾش را از ﺧود ﻣﻧﻘطﻊ ﻓرض ﮐﻧد ﺑﺎز ھم
ﻣﯾﺎﺑد ﮐﮫ ھﺳت و اﯾن وﺟود روح اﺳت ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻘﻼ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎﺷد.
اﯾن )ﻣن( از اول ﺗﺎ آﺧر ﻋﻣر ﯾﮑﯽ اﺳت اﯾن )ﻣن( ھﻣﺎن ﻣن ده ﺳﺎل ﻗﺑل اﺳت و ﭘﻧﺟﺎه ﺳﺎل ﺑﻌد ھم
اﮔرﭼﮫ ﻋﻠم و ﻗدرت و زﻧدﮔﯽ ﻣن ﺗﮑﺎﻣل ﯾﺎﺑد وﻟﯽ ھﻣﺎن ﻣن ھﺳﺗم.

اﮔر اﻧﺳﺎن ﻓﻘط ھﻣﺎن اﺟزاء ﺑدن ﺑود و ﺗﻧﮭﺎ ﻣﻐز و اﻋﺻﺎب ﺑود )روح ﻧداﺷت( ﻧﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت
ﻣﺳؤول اﻋﻣﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ی ﺧود ﺑﺎﺷد ﭘس اﮔر اﻧﺳﺎن ھﻣﯾﺷﮫ ﻣﺳؤول اﺳت وﻣﺎ ﺷﺧص را ﺑﻌد
از ﭼﻧدﯾن ﺳﺎل ﺑرای ﺟرﻣﯽ ﻣﺟﺎزات ﻣﯾﮑﻧﯾم ﺑﮫ دﻟﯾل وﺟود روح اوﺳت.

ﺷراﯾط ﺷﻔﺎﻋت :
ﺷﻔﺎﻋت ﯾﮏ ﻣورد ﻣﮭم ﺗرﺑﯾﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ از ﺟﮭﺎت ﻣﺧﺗﻠف آﺛﺎر ﻣﺛﺑت و ﺳﺎزﻧده دارد از ﺟﻣﻠﮫ :
اﯾﺟﺎد راﺑطﮫ ی ﻣﻌﻧوی ﺑﺎ اوﻟﯾﺎء ﺧداوﻧد و ﺷﻔﯾﻌﺎن :
واﺿﺢ اﺳت ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺗرس از ﻗﯾﺎﻣت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و اﻣﯾد ﺑﮫ ﺷﻔﺎﻋت ﭘﯾﻐﻣﺑر اﮐرم و دﯾﮕر ﻣﻌﺻوﻣﯾن
دارد ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﻧوﻋﯽ راﺑطﮫ ﺑﺎ آن ھﺎ ﺑرﻗرار ﮐﻧد و آن ﭼﮫ ﻣوﺟب رﺿﺎی آﻧﮭﺎ اﺳت اﻧﺟﺎم دھد و آن
ﭼﮫ ﻣوﺟب ﻧﺎراﺣﺗﯽ آﻧﮭﺎ اﺳت ﺗرک ﮐﻧد زﯾرا از راﺑطﮫ ی ﺷﻔﺎﻋت ﻣﯾﻔﮭﻣﯾم ﺑﺎﯾد راﺑطﮫ ی ﻣﻌﻧوی ﺑﯾن

ﺷﻔﺎﻋت ﺷوﻧدﮔﺎن و ﺷﻔﯾﻌﺎن وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
ﺗﺣﺻﯾل ﺷراﯾط ﺷﻔﺎﻋت :
ﺑﺎﯾد ﮐﺎری اﻧﺟﺎم دھﯾم ﮐﮫ ﻣﺣﺑوب و ﻣطﻠوب ﺧداوﻧد اﺳت و آن ﭼﮫ ﻣوﺟب ﻣﺣروﻣﯾت از ﺷﻔﺎﻋت اﺳت
ﺗرک ﮐﻧﯾم.
ﺑرﺧﯽ از ﺷراﯾط ﺷﻔﺎﻋت :
اﯾﻣﺎن از ﺷراﯾط اﺻﻠﯽ ﺷﻔﺎﻋت اﺳت
ﺗﺎرک اﻟﺻﻼة ﻧﺑﺎﺷد و ﻧﻣﺎز را ﺳﺑﮏ ﻧﺷﻣﺎرد
ﺗﺎرک زﮐﺎت ﻧﺑﺎﺷد
ﺗﺎرک ﺣﺞ ﻧﺑﺎﺷد
ﻓرد ظﺎﻟم و ﺳﺗﻣﮕری ﻧﺑﺎﺷد
ﺑﮫ ﺷﻔﺎﻋت اﻋﺗﻘﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و...

